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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA 

Núm. d’acta: 04/2017 Hora d’inici: 19.00 h Data: 12/04/2017 

 
Assistents: 
Coordinador  Eva Hernando  Sotscoordinador   Cristina Adillón  

 Rubèn Darío Molina   Tània Lopez  
Convidats               

 
Ordre del dia 
1. Formació 2017. 
2. Esdeveniments esportius 2017. 
3. DiFT 2017. 
4. Salut a les escoles. 
5. Xarxes socials STT. 
6. Precs i preguntes. 

 
1. Formació 2017 
Propera formació a Tarragona: 
- 2017.04.22: Seminari tècnic 4M: hi assistim la Tània, la Cristina i l'Eva. 
- 2017.05.13: Curs Fisioteràpia respiratòria en adults i gent gran: responsable curs Tània López. 
 
Propostes de curs bonificat 2017: 
1. Fisioteràpia en els trastorns craniomandibulars i dolor orofacial: docent Roy Latouche, pendent 
d'examinar el programa per la Roser CFC per veure si és factible. 
2. Dolor i moviment: docent Arturo Goicoechea. Curs confirmat pel ponent, pendent de valorar 
dates. 
3. Cefalees: sense docent, però ens agrada el tema. 
4. Cervicàlgia: docent Rafel Donat. 
 
A totes ens agraden tots, però vam votar pel d'Arturo Goicoechea perquè està confirmat i només 
pendent de dates. Proposem 18-19 de desembre 2017. 
 
Propostes de formació dels col·legiats que ens han arribat a través de les xarxes socials: 
1- RPG 
2- Punció seca 
3- Ecografia 
4- Pautes d'activitat física 
5- Fibròlisis 
6- Reprogramació abdominal 
7- Lectura crítica d'una analítica 
 
Pel que fa a les propostes dels col·legiats, proposem al CFC: 
- Comissió neuromusculoesquelètica: ST prescripció d'exercici físic terapèutic. Sol·licitem seminari 
tècnic. 
- Comissió d'Obugi: Reprogramació abdominal dates proposades: 8 juliol 2017. 
- Proposem d'organitzar una trobada professional sobre lectura critica d'una analítica, proposta 
data 16 desembre 2017.  
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Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Confirmar  ponent curs bonificat i dates nova 
formació propostes. 

Cris Abril 2017 

                  
                  

 
2. Esdeveniments esportius 2017 
Reus-Prades-Reus:  dia 4/06/2017. Pendent de reunió demà amb responsable de la cursa. 
Pensem que podem plantejar-nos cobrir l'esdeveniment si l'organització també es 
compromet a contractar els mateixos fisioterapeutes que aporti el CFC. 
 
Altres possibles carreres: 
- Ultratail de Montsant 21-10-17 
- Fresh wave. És l'antiga mitja de Salou 5-11-17 
 
Queda pendent de confirmar dates de formació i DiFT per decidir esdeveniment esportiu. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Reunió organització RPR Tània 13/04/2017 
                  
                  

 
3. DiFT 2017 
 
DiFT 2017: cada Secció Territorial realitzarà un esdeveniment d'activitat física terapèutica 
al territori. Pendent de confimar data esdeveniment Barcelona. 
 
Volem preguntar als col·legiats de Tarragona quin tema els interessa més de les següents 
propostes: 
- Artrosi de genoll 
- Escoliosi 
- Mal d'esquena 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Parlar amb la Roser preguntar per qüestionari 
DiFT. 

Eva Abril 2017 

Elaborar proposta tallers per enviar al CFC per 
penjar al Drive. 

Tots Abril 2017 

                  
 

4. Salut a les escoles 
És un projecte impulsat pel CFC on els candidats hauran de prestar serveis de docència en 
l'àmbit de l'educació i / o promoció i prevenció de salut. 
 
El Col·legi de Fisioterapeutes remunerarà cada xerrada de divulgació que es dugui a terme 
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sempre que els candidats formin part de la Borsa de Treball del mateix. 
 
Aquesta activitat s'està duent a terme a Lleida i des de la Secció Territorial de Tarragona 
volem fer la proposta al CFC per fer-ho també a la província de Tarragona. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Demanar a la Roser que s'enviï mail a la regidora 
Noemi Llaurado 

Tània Abril 2017 

                  
 

5. Xarxes socials STT 
Demanem poder difondre per Facebook la formació reglada de la URV. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Parlar amb la Roser Eva Abril 2017 
                  

 
Data propera reunió 
 

 
Coordinador       VP Sotscoordinadora 
Eva Hernando       Cristina Adillón 
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